2 grudnia 2016r. odbyło się podsumowanie działalności Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego Oddziału Ziemi Jaworskiej w Jaworze. Prezes Leszek Drabczyk przywitał
licznie przybyłych gości, działaczy, opiekunów SKKT i młodzież, a następnie przedstawił
sprawozdanie z działalności krajoznawczo-turystycznej Oddziału w minionym roku. Podczas
spotkania nagrodzono laureatów konkursów młodzieżowych oraz wręczono pamiątkowe
medale osobom wspierającym.
Zarząd Główny PTTK na wniosek Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej za
wieloletnią pomoc i współpracę wyróżnił:
Medalem : Muzeum Regionalne w Jaworze, Nową Gazetę Jaworską
Dyplomem Honorowym: Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie w Mściwojowie
Brązową Honorową Odznaką PTTK: Drabczyk Michalinę
Brązową Odznaką – Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży: Pokorną Barbarę
Wyróżnienia ZO PTTK Ziemi Jaworskiej:
Zarząd O/PTTK Ziemi Jaworskiej za całokształt działalności turystyczno-krajoznawczej i
długoletnią służbę na rzecz dzieci i młodzieży wyróżnił odznaką 25 lat w PTTK kol. Zofię
Żogał (od 1989r. w PTTK)
Zarząd O/PTTK Ziemi Jaworskiej za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju turystyki i
krajoznawstwa Ziemi Jaworskiej wyróżnił medalem 50-lecia Oddziału następujące
osoby i instytucje : 1. Wojciech Krasecki 2. Leszek i Aleksandra Drabczyk 3. Bogusław i
Maria Golonka 4. Henryk i Mariola Gęsior 5. Anna Orda 6. Eugeniusz Zwierzchowski 7.
Iwona i Roman Zielińscy 8. Krzysztof i Barbara Skalik 9. Jadwiga i Kazimierz Zwierzew 10.
Bogusław i Halina Zielińscy 11. Zbigniew Majewski 12. Andrzej i Zenona Kowalik 13.
Barbara i Wojtek Firkowicz 14. Małgorzata i Jacek Skołd 15. Marzanna i Jacek Chuchla 16.
Emilian Bera 17. Stanisław Laskowski 18. Muzeum Regionalne w Jaworze 19. PK Chełmy i
CEEiK w Myśliborzu 20. KH ZHP Jawor 21. Mirosław Szkiłądź 22. Komenda Powiatowa
Policji w Jaworze 23. SP 4 w Jaworze 24. SP 1 w Jaworze 25. MOW w Jaworze 26. SOSW w
Jaworze 27. SP 5 w Jaworze 28. Gimnazjum nr 2 w Jaworze 29. Gimnazjum nr 1 w Jaworze
30. Gimnazjum w Męcince 31. SP w Kaczorowie 32. SP w Pogwizdowie 33. Gimnazjum w
Budziszowie Wielkim 34. Gimnazjum w Wiadrowie 35. Jan Gagat 36. Halina Orda 37.
Krzysztof Lis 38. Beata i Marek Olszewscy 39. Małgorzata Świderska 40. Ryszard Jaśpiński
41.Waldemar Michalski 42. Zespół SETA
Zarząd O/PTTK Ziemi Jaworskiej za całokształt działalności na rzecz rozwoju
turystyki i krajoznawstwa Ziemi Jaworskiej nadał tytuł:
Za zasługi dla turystyki Ziemi Jaworskiej Kol. Annie Ordzie
Dla szkół i opiekunów:
Zarząd Oddziału w uznaniu podejmowanych w mijającym roku działań na rzecz rozwoju
turystyki i krajoznawstwa naszego regionu, wyróżnił:
DYPLOMEM UZNANIA oraz nagrodami rzeczowymi – Szkolne Koła KrajoznawczoTurystyczne opiekunów oraz ich najaktywniejszych przedstawicieli z niżej wymienionych
placówek:
Szkoły podstawowe:
Nr 1 Jawor –opiekun Barbara Gmerek- Skalik uczniowie: Marcelina Tomaszewska,
Katarzyna Majka , Marcin Kostecki
Nr 4 Jawor –opiekun Dorota Rybak uczniowie: Bartosz Pawlaczek Miłosz Tympalski
Franciszek Bogdanowicz
Nr 5 Jawor - opiekun Anna Orda uczniowie: Dawid Skowron, Diana Lityńska i Martyna
Wysoczańska
Nr 5 Jawor - opiekun Urszula Norko uczniowie: Miłosz Jasiński, Paweł Piaskowski, Natalia
Michałowska

Nr 5 Jawor - opiekun Anna Bełza uczniowie: Samuel Detyna, Igor Nowak , Piotr Chałupka
SP Kaczorów – opiekun Stanisława Kopka uczniowie: Przemysław Janek, Aleksandra
Janek, Andrzej Sikora
Gimnazja
Nr 1 Jawor – opiekun Mirosława Otoka uczniowie: Kamil Kozicki, Radosław Micuda ,
Grzegorz Kozłowski
Nr 2 Jawor – opiekun Iwona Zielińska uczniowie: Michał Chmielewski, Maksymilian
Jastrzębski , Jonatan Detyna
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Jawor – opiekun Grażyna Żmuda uczniowie:
Paweł Masłowski, Patryk Rosiak, Norbert Golec
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jawor - opiekun Beata Rozpędzka i
Aleksandra Jakimow uczniowie: Tomasz Warkiewicz, Magdalena Muraszko, Aurelia
Żarkowska
Gimnazjum Budziszów Wielki - opiekun Jan Gagat uczniowie: Adriana Chałupka,
Wiktoria Gembara i Wiktoria Stachurska
OHP Jawor - opiekun A.Kowalik uczniowie: Patrycja Hrymak, Patrycja Taniukiewicz,
Beata Matynia
Ponadto DYPLOMem UZNANIA i statuetką – wyróżniono Danutę i Ireneusza Borejków
za zdobycie KGP czyli wejście na najwyższe szczyty 28 pasm górskich w Polsce.
****************************

Sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej w 2016 roku
który został ogłoszony Rokiem Krajoznawstwa Polskiego
W związku z przypadającą w 2016 r. rocznicą 110-lecia zorganizowanego polskiego
krajoznawstwa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze realizowało projekt pt.
„Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia”, w ramach którego prowadzono
działania „Wędruj z nami ojczystymi szlakami”
„Turystyka łączy pokolenia”, „Razem na szlaku”, „Turystyka Rodzinna”
Oczywiście włączyliśmy się w ogólnopolskie działania
realizując tradycyjne imprezy
programowe oraz zupełnie nowe, jak m.in Rajd Gwiaździsty- „Spotkanie pokoleń - od
dzidziusia do dziadziusia”. Realizując własną lokalną strategię rozwoju turystyki i
krajoznawstwa skupiliśmy się na właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu obchodów
jubileuszu 50-lecia działalności naszego oddziału. W ramach obchodów naszego jubileuszu
przygotowaliśmy wystawę w muzeum oraz spotkanie pokoleń z odczytem i pokazem
multimedialnym, odbyła się uroczysta akademia, przeprowadzono konkursy: plastyczny,
fotograficzny i małych form literackich , odbyła się biesiada turystyczna, okolicznościowy
koncert. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku nawiązywały do naszego
Jubileuszu.
W ramach prowadzonej działalności kontynuowaliśmy pracę wychowawczą z młodzieżą
propagując różnorodne formy spędzenia czasu wolnego, aktywnie , bezpiecznie i bez
nałogów. Gościliśmy na naszym terenie grupy turystów nie tylko z Dolnego Śląska . Należy
podkreślić, że nasze działania i imprezy były wspierane finansowo przez władze
samorządowe: powiatowe, Gminę Jawor oraz grono partnerów i sponsorów. Pozyskiwane
środki finansowe pozwalają nam na wzbogacanie oferty i na prowadzenie działalności
skierowanej w dużej części do najuboższych mieszkańców naszego powiatu. Od wielu lat
podkreślam, że ogromne i kluczowe znaczenie dla realizacji naszych statutowych zadań ma
poświecenie i społeczna praca kadry programowej naszego Towarzystwa, jak też działania
naszych członków i sympatyków.

Zgodnie z rocznym kalendarzem tradycyjnie

















turystyczny rok rozpoczęliśmy rajdem Choinka Noworoczna. Impreza obyła się
16 stycznia w Chełmcu i była to już 35 edycja wspólnego świętowania.
Powitaliśmy Nowy Rok przy turystycznym ognisku z pięknie przystrojoną
choinką.
30 i 31 stycznia w Wałbrzychu w przepięknej scenerii zamku Książ odbyło się
podsumowanie 43 edycji Ogólnopolskiego Rajdu Indywidualnego „6 x Dolny
Śląsk”, nad którego przebiegiem od ponad ćwierć wieku czuwa komandor rajdu
Zdzisław Nowocień. Wraz z podsumowaniem przebiegu rajdu odbyła się także
Dolnośląska Wiosenna Narada Aktywu Turystyki Pieszej, a na zakończenie
zwiedzanie tych miejsc zamkowych, których na co dzień nie pokazuje się
turystom.
w lutym w ramach Ferii w mieście prowadziliśmy wycieczki zapoznając dzieci i
młodzież z zabytkami Jawora
19 marca wyruszyliśmy na spotkanie z wiosną i jej nadejście świętowaliśmy na 23
Młodzieżowym Rajdzie „BOULI”, którego zakończenie odbyło się w Siedmicy.
Imprezę przygotowała i prowadziła kol. Ania Orda opiekująca się SKKT przy SP
5 w Jaworze oraz kadra z SP 5. Rajd ten od zawsze cieszy się dużą popularnością,
młodzież po zimowej przewie spragniona wędrówek chętnie i licznie bierze udział
w imprezie
Od 14 do 16 kwietnia wędrowaliśmy po Karkonoszach , gdzie odbywał się 47
Rajd Wiosenny ‘TUPU-TUPU” Baza rajdu znajdowała się w Przesiece. Właściwie
dobrane trasy i pogoda pozwoliły na poznanie tej wyjątkowej części Sudetów.
Imprezę tradycyjnie przygotował i prowadził kol. Bogusław Golonka, a dzielnie
wspierali go kierownicy poszczególnych tras i opiekunowie grup.
14 maja wspólnie z Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Kaczawskie i GOK w
Paszowicach przeprowadziliśmy
Rajd Szlakiem 3 Wąwozów, którego
zakończenie odbyło się na Siedmickiej Polanie. 80 osób przeszło i przejechało
rowerami, szlakami turystycznymi i bezdrożami Pogórza Kaczawskiego, aby
zapoznać się z walorami turystycznymi i krajoznawczymi Pogórza Kaczawskiego,
a w szczególności rezerwatów przyrody – Wąwozu Myśliborskiego, Wąwozu
Lipa, Wąwozu Siedmickiego i Nad Groblą.
16 maja odbył się 8 Rajd Szlakami Martyrologii PAMIĘĆ. Tradycyjnie wszystkie
trasy prowadzą do byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Gross Rosen,
gdzie uczestnicy poznają historię tego miejsca oraz składają wiązanki i zapalają
znicze pod Pomnikiem Mauzoleum oddając hołd pomordowanym więźniom. Rajd
organizuje Barbara Skalik z SKKT przy SP 1 w Jaworze. Jest to z pewnością
wspaniała lekcja historii i patriotyzmu
w dniach od 20 do 21 maja odbywał się 48 Rajd Jaworski ,który jest najstarsza
nasza imprezą .Równolegle odbywało się 23 Święto rowerów i cyklistów z torem
przeszkód i wyścigiem terenowym na czas. Imprezę poprowadził kol. Leszek
Drabczyk wraz z Adamem Kijakiem i Katarzyną Michalską z Gimnazjum w
Wiadrowie. Wsparcia udzielali też policjanci z KPP w Jaworze, którzy znakowali
rowery , udzielali porad prewencyjnych i przeprowadzili konkurs nt. znajomości
przepisów ruchu drogowego.
31 maja wystawą w Muzeum Regionalnym w Jaworze rozpoczęliśmy uroczyste
obchody Jubileuszu 50-lecia naszego Oddziału. Z nasza historią i osiągnięciami
zapoznało się do września ok.1700 osób




















3 czerwca nasz jubileusz został uświetniony koncertem zespołu Cisza Jak Ta,
który zaśpiewał dla nas wiele wspaniałych piosenek turystycznych
4 czerwca odbyła się uroczysta akademia, a ponadto nasi goście mogli zwiedzić
Jawor oraz uczestniczyć w biesiadzie turystycznej
10 czerwca –w Jaworze na terenie szkolnego kompleksu sportowego SKKT przy
SOSW z opiekunami Beatą Rozpędzką i Aleksandrą Jakimow organizują 11
Święto Latawca. Praktycznie w organizacje imprezy zaangażowana jest cała
społeczność ośrodka. Jest to bardzo ciekawa impreza integracyjna dla wszystkich
miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego ,pozwalająca na wykazanie się
sprawnością i inwencją twórczą ,zarówno dzieciom, jak i dorosłym z Ośrodka
Wsparcia PCPR
24 i 25 czerwca w Chacie pod lipą w Chełmcu Raczycach w ramach Spotkania na
szlaku organizujemy Noc Świętojańską . Szukaliśmy oczywiście tradycyjnie
kwiatu paproci i uczestniczyliśmy w wielu różnych grach i zabawach. O oprawę
artystyczną zadbali również już tradycyjnie Basia i Wojtek Firkowiczowie.
w lipcu i sierpniu – wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Jaworze, klubem
Piast SM w Jaworze organizowaliśmy 21 Turystyczne Lato z PTTK „Bezpieczne
Wakacje” dla tych osób, które z różnych powodów spędzają wakacje w domu.
Dzieci i młodzież pod opieką L. Drabczyka i A. Kowalika wędrowały po szlakach
PK Chełmy m.in. w okolicach Chełmca, zdobyli Okole, jeden z najwyższych
szczytów G. Kaczawskich oraz odwiedzili ośrodek Grapa, natomiast dorośli w
lipcu zwiedzali Rumunię, Mołdawię i Ukrainę
3-11 sierpnia w Rozewiu w bazie KH ZHP w Jaworze odbywał się Rajd
Gwiaździsty -„Spotkanie pokoleń - od dzidziusia do dziadziusia” - Rozewie 2016
z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze. Impreza
odbyła się w ramach współpracy z jaworskimi harcerzami i dzięki ogromnemu
wsparciu Gminy Jawor
od 12 do 14 września odbywał się w Grudziądzu 59 Ogólnopolski Zlot
Przodowników Turystyki Pieszej PTTK , nasz oddział reprezentowany był przez 9
przodowników TP. Jest to impreza o charakterze krajoznawczo-szkoleniowym dla
kadry programowej towarzystwa.
24 września w Bolkowicach w gospodarstwie agroturystycznym Cicha Bartna
Beaty i Marka Olszewskich współorganizujemy z GOK w Paszowicach, Radą
Sołecką w Bolkowicach , Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Pogwizdowie 8
Przegląd Piosenki Turystycznej TOPINAMBUR. Z wielu powodów zmianie
uległa formuła spotkania z piosenką turystyczna i poetycką. Wspaniale
zaprezentował się kolejny raz zespół SETA z Wojtkiem Kraseckim w składzie,
który wspiera organizację festiwalu.
1 października-odbyły się Jesienne Impresje-czyli spotkanie na szlaku z okazji
Światowego Dnia Turystyki. Tym razem gościliśmy w Muchowie
1 października –odbyła się 31 edycja Młodzieżowego Rajdu Jesiennego
„BULWA”. Dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Schronisk Młodzieżowych
zakończenie rajdu odbyło się na terenie Centrum Wulkanizmu w Muchowie.
SKKT przy MOW w Jaworze przygotował tradycyjnie wiele ciekawych gier i
zabaw. Był również tradycyjny pieczony ziemniak i konkurs o ziemniakach. O
oprawę i przebieg imprezy zadbali opiekunowie SKKT Grażyna Żmuda i Andrzej
Kowalik
22 października uczestniczyliśmy w Legnicy w 52 Dolnośląskim Zlocie PTP. Nasz
oddział reprezentowało 7 osób








25 listopada – w Klubie „Piast” SMLW w Jaworze kol. Wanda Mikiel oraz kol.
Andrzej Kowalik przeprowadzili Turniej Turystyczno-Krajoznawczy „ Znam
swój region-województwo dolnośląskie „ W turnieju wzięły udział trzyosobowe
reprezentacji szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
terenu powiatu jaworskiego Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym
uczestnicy rozwiązywali test i musieli wykazać się wiedzą nt. historii, kultury i
zabytków Dolnego Śląska. W części II na podstawie fotografii rozpoznawali
zabytki naszego regionu. W punktacji końcowej wśród szkół podstawowych
zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5 drużyna pierwsza. Kolejne miejsce zdobyła
Szkoła Podstawowa nr 1. Natomiast trzecie miejsce wywalczyła druga drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 5. Indywidualnie test najlepiej rozwiązali: Indywidualnie
najlepsza była Natalia Michałowska, która wyprzedziła Miłosza Jasińskiego
i Roksanę Kaliciak. W pionie szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, wyprzedzając drużyny z Gimnazjum
nr 1 i 2, które zdobyły jednakową ilość punktów. Indywidualnie najlepszy był
Patryk Rosiak, który wyprzedził Krystiana Żurawskiego i Filipa Tokarza.
Rywalizację drużyn ze szkół średnich wygrała drużyna z Technikum
Logistycznego w Jaworze klasa III d. Drugie miejsce wywalczyła drużyna z
Ochotniczego Hufca Pracy, a trzecie miejsce
reprezentacja Technikum
Logistycznego w Jaworze klasa II D. Indywidualnie zwyciężyła Anna Bukało.
Drugie miejsce zdobyła Katarzyna Zaraś, a trzecie miejsce zajęła Patrycja
Taniukiewicz. Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy równie udanego startu
w eliminacjach wojewódzkich.
26 listopada odbył się 23 Jesienny Rajd „O Zloty Liść Jesieni” . uczestnicy pod
kierownictwem Iwony Zielińskiej opiekunki SKKT
,,Na szlaku’’ przy
Gimnazjum nr 2 w Jaworze tym razem na zakończeniu spotkali się na zamku w
Bolkowie . Wspaniała słoneczna pogoda pozwoliła na podziwianie panoramy z
wieży zamkowej. Młodzi uczestnicy w imprezie kończącej sezon turystyczny na
dziedzińcu turniejowym zmierzyli się w wielu konkurencjach sportowych i
zapoznali się z historią zamku i księstwa świdnicko-jaworskiego.
Od stycznia do listopada prowadzono konkurs Poznajemy Ojcowiznę w ramach
którego członkowie SKKT realizowali zadania związane z przygotowaniem prac .
w listopadzie zakończono i podsumowano Ogólnopolskie Indywidualne rajdy
motorowe, których komandorem jest kol. Henryk Antkowiak
– XVI edycję Szlakiem Zamków, Pałaców i Dworków oraz III edycję
Zabytkowe ratusze w Polsce.

Ponadto w ciągu całego roku przyjmowaliśmy na naszym terenie grupy turystyczne z
PTTK, szkół, jak i indywidualnych turystów , a w ramach współpracy z Miejską
Biblioteką w Jaworze oraz Uniwersytetem III Wieku prowadziliśmy spotkania ph.
Podróże małe i duże.
Również przez cały rok grupa członków uprawiających turystykę górską zdobywała
kolejne szczyty do Korony Gór Polski. Korona Gór Polski ustanowiona została w
1997 roku, a tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego
kraju. Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni
ponad 30 tysięcy metrów n.p.m. Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 r.
Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy już około 15 tysięcy
miłośników gór. Spośród nich godnością Zdobywcy szczyci się ponad 1000 osób ,w
tym już siedmioro członków naszego Oddziału może poszczycić się tytułem

Zdobywcy Korony Gór Polski, a są to w kolejności zdobycia śp. Jan Bałdys(2010),
Leszek Drabczyk(2012), Bogusław Golonka(2012), Iwona Zielińska(2013) ,Mariola
Golonka(2015) oraz Danuta i Ireneusz Borejko którzy dołączyli do tego zacnego
grona w tym roku. Składając gratulacje zdobywcom zachęcam innych do podjęcia
tego wyzwania, bo przecież wystarczy tylko chcieć........ Każdy może się sprawdzić ,i
jak śpiewa zespół Feel pokonać siebie, pokonać swoje słabości……Jest to z
pewnością wspaniała przygoda.
We wszystkich wymienionych
imprezach turystycznych, spotkaniach na szlaku,
konkursach, biwakach w naszych chatach turystycznych wzięło udział 4181 osób(w 20152881 osób, w 2014 roku - 2620 uczestników , w 2013 -2594 uczestników w 2012 -2549
uczestników, a 2528 w 2011 roku). Na wszystkich naszych turystycznych spotkaniach na
szlaku organizowaliśmy tradycyjnie konkursy tematyczne najczęściej nt. historii regionu ,
wiedzy o Jaworze oraz gry i zabawy terenowe, a ponadto prowadzone były działania z
zakresu profilaktyki uzależnień.
Wszystkie nasz działania były promowane na prowadzonej przez kol. Iwonę Zielińską
naszej stronie internetowej www.pttkjawor.pl.
Na stronie poza bieżącymi informacjami można zapoznać się z naszą historią, sięgnąć
do regulaminów odznak itp. Na zasadzie wzajemność na stronie też umieściliśmy linki
np. Urzędu Miasta, Starostwa, ZG PTTK ,instytucji miejskich m.in muzeum, JOK, TV
Jawor, stowarzyszeń i innych partnerów, co z pewnością przyczynia się do promocji,
jak i ułatwia w znacznym stopniu uzyskiwanie interesujących informacji przez
odwiedzających nasza stronę turystów.
Należy dodać , że w lutym 2017 roku odbędzie się XVI Zjazd Oddziału i zostaną
wybrane nowe władze na kolejna kadencję. Wierzę, że nowe władze będą
kontynuowały sprawdzone i społecznie potrzebne kierunki działań m.in. pracę na
rzecz dalszego popularyzowania i rozwoju turystyki i krajoznawstwa w szkołach.
Z pewnością ważnym tematem do dalszych działań będzie prowadzenie prac związanych z
odnawianiem szlaków turystycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą(obecnie pod opieką
oddziału znajduje się blisko 200 km szlaków) jest to bardzo ważna dziedzina naszej
działalności, ale niestety zaniedbywana przez decydentów mających wpływ na podział
środków finansowych.
W opracowanym na 2017 rok kalendarzu imprez oddziałowych z pewnością nie zabraknie
imprez integracyjnych dla wszystkich turystów. Nasze działania zaplanowane na 2017 rok
można scharakteryzować krótko: TURYSTYKA dla wszystkich ŁĄCZĄCA POKOLENIA .
W imieniu Zarządu Oddziału i całej naszej braci turystycznej dziękuję bardzo serdecznie
władzom samorządowym : Staroście Jaworskiemu Stanisławowi Laskowskiemu ,dziękuję
burmistrzowi Emilianowi Berze za stałe wspieranie finansowe podejmowanych przez nas
działań.
Dziękuję
władzom
samorządowym.
Dziękuję również sponsorom: firmie Gant z Legnicy, firmie Drex z Jawora . Dziękuję za
wspólne działania dyrektorowi i pracownikom Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze,
Muzeum Regionalnego w Jaworze, OSiR w Jaworze, JOK, SP w Pogwizdowie, członkom
Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, Stowarzyszenia Charytatywnego AZYL,
GOK w Paszowicach , Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze, , Nadleśnictwu Jawor,

SMLW w Jaworze , zespołowi SETA i Wojtkowi Kraseckiemu. Szczególne podziękowania
kieruję do wychowanków MOW w Jaworze za stałą opiekę nad chatą w Chełmcu i
realizowane prace społeczne. Dziękuję przedstawicielom lokalnych mediów za nieodpłatne
promowanie naszych działań ,promowanie turystyki, m.in. jako aktywnej formy spędzania
czasu wolnego. Dziękuję wszystkim opiekunom SKKT, dziękuje naszym działaczom i
wszystkim sympatykom, którzy nas wspierali w mijającym roku. Serdecznie dziękuję
wszystkim za włożony trud, za poświęcanie i zaangażowanie w prawidłowe realizowanie
zadań statutowych PTTK . Wasze wsparcie, wasza praca miały ogromne znaczenie dla
krzewienia i dalszego rozwoju turystyki oraz krajoznawstwa w naszym regionie.
Leszek Drabczyk
Prezes Zarządu Oddziału PTTK
Ziemi Jaworskiej
****************************
NADANIE TYTUŁU HONOROWEGO „ ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI ZIEMI
JAWORSKIEJ" dla kol. Anny Ordy
UZASADNIENIE
Kol. Anna ORDA od początku swojej przynależności do PTTK rozpoczęła aktywną działalność
szczególnie ukierunkowaną na pracę z dziećmi i młodzieżą. Po rozpoczęciu pracy w 1990 roku
jako nauczyciel geografii została opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego
działającego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze. Zajęła się organizowaniem imprez
turystyczno-krajoznawczych dla całej społeczności szkolnej .Włączyła się również w działalność
programową Oddziału PTTK organizując od 1993 roku Młodzieżowy Rajd Wiosenny Bouli (jest to
dziś bardzo popularna impreza szczególnie wśród najmłodszych adeptów turystyki i krajoznawstwa
- każdego roku ok. 200 uczestników, najczęściej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych)
Ponadto aktywnie wspomagała każdego roku (od 1997 r) organizację Turystycznego lata z PTTK Bezpieczne wakacje, imprezy realizowanej jako cykl jednodniowych wycieczek i rajdów dla
dzieci pozostających w czasie wakacji w domu. Jest współautorem szeregu projektów
profilaktycznych, których głównym celem jest rozbudzanie zamiłowań turystycznych,
krajoznawczych, prozdrowotnych i ekologicznych. Przygotowuje i prowadzi gry
i zabawy
sportowe oraz konkursy tematyczne na imprezach i rajdach organizowanych przez Oddział PTTK.
Wielokrotnie była kierownikiem tras i opiekunem grup rajdowych. Posiada długoletnie i bardzo
bogate doświadczenie w zakresie organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć turystyczno krajoznawczych . Od 1990 r. posiada uprawnienia kadry programowej tj. Przodownika
Turystyki Pieszej,a w 1999 r. ukończyła kurs Instruktorów Ochrony Przyrody i zajęła się
organizowaniem związanych z tym działań oraz o charakterze proekologicznym .Pod jej
kierownictwem młodzież brała udział w kolejnych edycjach sprzątania szlaków. W swojej pełnej
zaangażowania i poświęcenia pracy osiąga bardzo dobre wyniki . Jest lubiana przez dzieci i
młodzież oraz ceniona przez przełożonych za profesjonalizm, bezinteresowne i bezgraniczne
poświęcenie się pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Członkowie Szkolnego Koła KrajoznawczoTurystycznego, którego jest opiekunem zajmują wysokie lokaty w różnego rodzaju konkursach,
m.in. fotograficznym, czy turystyczno-krajoznawczym. Każdego roku SKKT była w gronie

laureatów rankingu aktywności turystycznej szkół Wędrujemy który był organizowany przez
Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu do 2012 r. W 2008r zwyciężyła w
tym rankingu wraz ze swoja młodzieżą .W 2006r . SKKT przy SP 5 zostało wyróżnione Srebrną
Honorową Odznaką PTTK, a Szkoła Podstawowa nr 5 - Honorową Odznaką Za Zasługi dla
Turystyki. W 2016 r. SKKT przy SP 5 zostało wyróżnione Złotą Honorową Odznaką PTTK. .Kol.
A. Orda bierze aktywny udział w organizowanych przez Oddział przedsięwzięciach turystyczno krajoznawczych dla jaworskiej młodzieży i należy do najaktywniejszych działaczy naszego
Oddziału. Od 1992 r. jako członek aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu Oddziału. Jej postawa,
poświęcenie, osobiste głębokie zaangażowanie w działania na rzecz dzieci
i młodzieży,
lokalnej społeczności oraz na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa były wielokrotnie
pozytywne oceniane. Ceniony szczególnie jest jej profesjonalizm i bezinteresowność. Ma
ogromny autorytet i cieszy się powszechnym szacunkiem .Potrafi doskonale pogodzić pracę
zawodową z pracą społeczną. Wielokrotnie za swoją działalność była wyróżniana m. in. w 1995
r. Srebrną Odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży, a w 1999r Złotą Odznaką
Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży, w 2008 r. Złotą Honorową Odznaką PTTK.
Ponadto w 2009 r została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2011 została
odznaczona Odznaką Honorową Za Zasługi dla Turystyki nadawaną przez Ministra Sportu i
Turystyki. Uwzględniając całokształt dorobku, podejmowane działania na rzecz wychowania
młodego pokolenia oraz ogromne wieloletnie poświęcenie i wkład na rzecz rozwoju turystyki i
krajoznawstwa nadanie ANNIE ORDZIE GODNOŚCI „ ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI
ZIEMI JAWORSKIEJ" jest w pełni uzasadnione.
GRATULUJEMY!

